Motýli pražských chráněných území – 1. etapa průzkumu
V sezonách 2019–2020 probíhaly v rámci Grantů hlavního města Prahy –
Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2019
(s ukončením realizace v roce 2020) aktivity projektu Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) na
vybraných maloplošných chráněných územích hl. m. Prahy – sledování fauny motýlů sedmi
pražských lokalit v režimu přírodních památek a přírodních rezervací (Obr. 1), jehož cílem
byla aktualizace nálezových dat se zřetelem na ochranářsky významné druhy a využití pro
aktivní péči o lokality s jejich výskytem.

Obr. 1: Lokality průzkumu: 1 – PR Homolka, 2 – PR Chuchelské háje, 3 – PP Královská obora, 4 – PP Lítožnice, 5 – PP Milíčovský les
a rybníky, 6 – PP Pecka, 7 – PP V hrobech. Zdroj: mapy.cz, upraveno

Na většině lokalit byl průzkum zaměřen pouze na druhy aktivní ve dne (skupina Rhopalocera + čeleď
Zygaenidae), sledování nočních skupin systematičtěji probíhalo na dvou lokalitách – PR Chuchelské
háje a PP Milíčovský les a rybníky.

Byla získána data o výskytu 193 druhů motýlů
z vybraných skupin: PR Homolka – 34 druhů, PR
Chuchelské háje – 96 druhů, PP Královská obora – 9
druhů, PP Lítožnice – 36 druhů, PP Milíčovský les
a rybníky – 116 druhů, PP Pecka – 17 druhů, PP
V hrobech – 20 druhů. Počet zjištěných druhů napříč
lokalitami je dán např. velikostí, polohou
a charakterem lokalit (vč. způsobů prováděného
managementu) a rozsahem průzkumů (pouze denní
motýli x denní i noční skupiny). Z celkového počtu
patří 16 druhů mezi ochranářsky významné taxony (některé ve více kategoriích současně): pět druhů
červeného seznamu v kategorii "téměř ohrožený", osm druhů v kategorii "zranitelný", tři druhy
zvláště chráněné, dva druhy chráněné v rámci soustavy Natura 2000.

Po doplnění části dat pro pozdně letní a podzimní aspekt v sezoně 2021 budou výsledky předloženy
k publikaci v odborném tisku a záměrem do budoucna (sezony 2021, 2022) je obdobný průzkum
rozšířit také na některá další pražská chráněná území.
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